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Goedkeuren van het gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 inzake het wijzigen van het gemeentelijk 

subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen; 
Overwegende dat in de beslissing niet expliciet vermeld wordt dat het om reeds bestaande private 

toegangswegen moet gaan; 
Overwegende dat in kader van ontharding het aangewezen is geen subsidie meer te verlenen voor het 

uitrusten van een private toegangsweg in bitumineuze wegverharding; 
Overwegende dat het aangewezen is het huidige subsidiereglement aan te passen; 
Overwegende dat het uit financieel en budgettair oogpunt noodzakelijk is de subsidie afhankelijk te maken 

van bepaalde voorwaarden; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement van 17 december 2013 wordt opgeheven. 
Artikel 2 – Een subsidie van 50% van de kosten, met een maximum bedrag van 6 euro/m², wordt toegekend aan 

de eigenaar, huurder of gebruiker van een reeds bestaande, private toegangsweg met openbaar 
karakter gelegen in de gemeente Ingelmunster, die deze weg uitrusten met grasdallen of andere 
waterdoorlatende materialen, andere dan steenslagmaterialen. Deze subsidie is beperkt tot een 
maximum van 1.250 euro en kan éénmalig aangevraagd worden. 

Artikel 3 – Een subsidie van 50% van de kosten, met een maximaal bedrag van 3 euro/m², wordt toegekend aan 
de eigenaar, huurder of gebruiker van een reeds bestaande, private toegangsweg met openbaar 
karakter gelegen in de gemeente Ingelmunster, die deze weg uitrusten met een steenslagverharding, of 
ander gelijkaardig materiaal en nog geen subsidie hebben bekomen zoals vermeld in artikel 1. De 
subsidie is beperkt tot een maximum van 625 euro en kan jaarlijks aangevraagd worden. De subsidie 
heeft enkel betrekking op de levering van de steenslag. Het uitspreiden komt voor de subsidie niet in 
aanmerking. 

Artikel 4 – Om van deze gemeentelijke subsidie te kunnen genieten dient men te voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
- Eigenaar zijn van de reeds bestaande, private toegangsweg; 
- Indien men slechts huurder of gebruiker is, dient men het schriftelijk akkoord van de eigenaar voor 

te leggen. 
Artikel 5 – Een private toegangsweg met openbaar karakter, zoals begrepen in dit reglement, is elke bestaande, 

private toegangsweg met een minimale breedte van 2,5 meter vanaf de openbare weg naar méér dan 
één woning gelegen langs deze bestaande private weg, die vrij toegankelijk is voor iedereen en niet 
voorzien van een afsluithekken op de grens met het openbaar domein. 

Artikel 6 – De toegangsweg dient in geval een subsidie voor grasdallen of andere waterdoorlatende materialen, 
andere dan steenslagmaterialen wordt aangevraagd, minimum 3 meter breed te zijn met een 
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verharding van minimum 2,5 meter breed en een minimum dikte van 3 cm op een steenslagfundering 
van 20 cm dik. 

Artikel 7 – De werken dienen uitgevoerd te worden in opdracht en op kosten van de aanvrager en onder toezicht 
van de gemeente. 

Artikel 8 – Vooraleer de werken aan te vatten dient een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij het 
gemeentebestuur en dient de toezegging van de subsidie afgewacht te worden. 

Artikel 9 – De uitbetaling van de subsidie wordt gedaan op voorlegging van facturen en voor zover er 
goedgekeurde kredieten voor handen zijn op de lopende begroting. De rekening dient te voldoen aan 
de bepalingen betreffende de BTW. 

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen: 
- Er kan geen subsidie worden bekomen indien de lengte van de toegangsweg minder dan 10 meter 

bedraagt. 
- De opmetingen en controle van goede uitvoering zullen gebeuren door de gemeentelijke 

technische dienst. 
- Er wordt geen subsidie verleend voor werken aan koeren en hofplaatsen. 
- Er wordt geen subsidie verleend voor het gedeelte van de weg dat de breedte van 2,5 meter 

overschrijdt. 
- Indien er twee toegangswegen zijn, komt alleen die weg in aanmerking die de kortste toegang 

biedt vanaf de openbare weg tot het bedrijf of woning. 
- De steenslag die aangevoerd wordt, moet van het type 0/20 of 6/14 zijn. 

Artikel 11 – Met het oog op de toepassing van dit gemeentelijk reglement zullen de nodige kredieten jaarlijks in de 
gemeentebegroting worden ingeschreven. 

Artikel 12 – Dit reglement wordt van kracht op datum van zijn goedkeuring. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 22 maart 2023 

 
ir. Dominik Ronse 
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